
 
 
 

 
 
 

 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 

 

3. La Paraula de Déu i els sagraments, centre de la vida de l’Església  
3.3. L’Eucaristia, centre de la vida cristiana  
A la llum de les resolucions del Concili Tarraconense del 1995 dedicades a 
la Paraula de Déu, considerem que cal promoure decididament l’escolta de 
les Sagrades Escriptures en tots els camps de l’acció eclesial, sobretot en la 
celebració eucarística, que és «el moment privilegiat de l’anunci de la 
Paraula de Déu» (res. 49), i dintre d’ella cal posar una atenció especial a 
l’homilia, que és «una tasca fonamental dels pastors de l’Església» (res. 
51). Una cosa semblant s’ha de dir de la celebració del baptisme o de les 
exèquies, moments en els quals la sensibilitat del pastor és fonamental per 
a comunicar la profunditat del misteri cristià i el seu arrelament en la vida 
de cada persona  
La celebració de l’Eucaristia i tota la Litúrgia és essencial per a l’Església, 
tant per a la seva vida i santedat, com per a la missió. «La litúrgia edifica 
cada dia els de dins a ésser temple sant en el Senyor,(...) alhora enforteix 
meravellosament llurs forces per a predicar Crist i, d’aquesta manera, 
presenta l’Església als de fora com a senyera alçada enmig dels pobles, 
perquè sota d’ella s’apleguin en unitat els fills de Déu dispersos, fins que hi 
hagi un sol ramat i un sol pastor» (Sacrosanctum concilium, 2). 
L’Eucaristia, memorial de la Mort i Resurrecció de Jesucrist és font i cimal 
de la vida de l’Església, de cada comunitat cristiana i de cada cristià. En 
l’Eucaristia, és el Senyor qui convoca el seu poble per fer-lo participar dels 
seus dons de salvació. L’Eucaristia dominical és, en aquests moments 
d’escassetat de preveres i de comunitats afeblides en molts llocs, un repte 
per a les nostres parròquies i comunitats. La comunitat pròpia d’un cristià 
és la comunitat eucarística. Aquella afirmació dels màrtirs de Bitínia, l’any 
304, ens fa present la necessitat vital de la missa dominical: «Sine 
dominico non possumus», sense el diumenge, no podem viure!■ 

(continuarà)  
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DIUMENGE XXII (B) 
 

“COMPLIU ELS MANAMENTS DEL SENYOR” 
 

em acabat ja el sermó del pa de vida. L’evangelista Joan 
ens ha amarat d’amor a l’Eucaristia, l’aliment que dóna 
la vida eterna. 
Però cal viure d’acord amb el que la comunió amb Jesús 

significa. 
Avui reprenem la lectura continuada –fins al proper Advent–  de 
l’evangeli de sant Marc.  
I la qüestió que s’hi planteja ja no és una qüestió teòrica, purament 
de les veritats que hem de creure. Es tracta d’una qüestió ben 
pràctica. ¿Quin valor té el compliment de la Llei de Déu? 
La primera lectura –de l’Antic Testament en el llibre del 
Deuteronomi– proposa als israelites, a punt d’entrar a la terra 
promesa, de viure seguint la Llei de Déu com a compliment de 
l’Aliança. “Compliu els manaments del Senyor” Fer la voluntat de 
Déu és l’expressió del pacte entre Déu i el seu poble. Això els farà 
sentir Déu ben proper, en contrast amb els déus dels pagans, que més 
aviat mostren llunyania. 
El compliment de la Llei els portarà a ser justos, a viure amb seny, a 
respectar els drets dels altres. 
Sant Jaume, en la segona lectura, en fa una interpretació semblant: 
“Acolliu la paraula, ... és una paraula que té el poder de salvar-vos ... 
però no us limiteu a escoltar-la ... l’heu de posar en pràctica”. El 
compliment dels manaments de la Llei de Déu porta la salvació. 
L’incompliment porta  a la perdició. 

H 



Però Jesús fa un pas més a l’Evangeli. No es tracta d’un compliment 
mecànic de la llei. Cal un compliment autèntic: no en la lletra, sinó 
en l’esperit. 
Sovint el compliment estricte de la llei ens fa quedar en els mínims: 
Si faig això, ja en faig prou ... 
Jesús ens posa al davant la llei de l’amor, que és una llei de màxims: 
Mai no estimarem prou, mai no correspondrem prou a l’amor amb 
què Déu ens ha estimat. Podem ser molt “practicants” de la llei, però 
sense l’amor que porta a donar la vida, mai no serem complidors de 
l’esperit de la llei divina. Fins i tot podem arribar a ser “fariseus”: 
“que m’honoren amb els llavis, però el seu cor està lluny de mi”. 
El veritable compliment de la Llei de Déu el trobem en el 
Parenostre: “Faci’s la vostra voluntat, ... perdoneu les nostres culpes, 
així com nosaltres perdonem els nostres deutors ...” Complir la llei 
de Déu és estimar sense mesura, “com Ell ens ha estimat”.■ 

 
* * * * * * * 

 
 
MARE DE DÉU DE SETEMBRE 
 
Nom popular de la festivitat litúrgica dedicada al Naixement de 
santa Maria, Mare de Déu, el dia 8 de setembre. 
Hom celebra aquest dia la festa de les marededeus trobades, o sigui, 
les que, segons la tradició, foren trobades, generalment per un 
pastor, un bou o alguna altra mena de troballa, sempre en 
circumstàncies miraculoses. És la festa patronal, per tant, de la 
majoria dels santuaris marians (la festa de Montserrat, però, fou 
traslladada modernament al 27 d’abril), i tenen lloc celebracions de 
caràcter popular: romiatges a santuaris, fires (Balaguer), balls (jota 
foguejada de Benifallet) i altres (processó dels endimoniats de 
Sorita de Morella, als Ports). 
A casa nostra, al Bisbat de Girona, les més celebrades, entre 
d’altres, són la Mare de Déu del Tura al bell mig de la ciutat d’Olot, 
la del Mont al seu santuari encimbellat entre Beuda i Albanyà, la de 
les Olletes a Sant Privat d’en Bas, la de Romeria a Mieres i la de les 
Alegries a Lloret de Mar. 
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.  

Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 30:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 31:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 1:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 2:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 3:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 4:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 5:  12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
 

* * * * * * * 
 

CONFESSIONS 
Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 

 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 

PRIMER DIVENDRES DE MES 
Divendres, dia 3 de setembre, és primer divendres de mes. A les 

18,30 Missa i tot seguit exposició del Santíssim, estona de pregària i 
benedicció final. 

 

PREPAREN EL SEU MATRIMONI 
Aleix Viñolas Puig i Clara Garcia Agulló. 

 


